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A Arno S.A. Indústria e Comércio prevê para este ano uma receita 15% superior a 2003, de R$ 
500 milhões. Para atingir a este patamar, o foco da empresa são as redes varejistas, que hoje 
representam 70% dos mais de 3 mil revendedores da companhia, completados pelos atacadistas 
e hipermercados.  
 
De acordo com Roberto Mameri, diretor comercial da empresa, a expectativa é aumentar em 10% 
o número de revendedores varejistas em 2005. “Grandes redes como Ponto Frio , Magazine Luiza 
, Lojas Cem ou Colombo crescem em média 10% em número de lojas, anualmente. 
Conseqüentemente, a demanda é maior e os nossos pontos-de-venda tendem a crescer”, otimiza. 
Para o Mameri, a tradição da Arno , inaugurada em 1940, favorece a empresa.  
 
Diferentemente de algumas companhias, o diretor comercial da Arno não fica responsável pelas 
compras do grupo. Entre suas funções estão as vendas, planejamento de demanda e trade 
marketing.  
 
Há quatro anos no cargo, Mameri diz que a empresa financia as compras dos revendedores em 
até 60 pagamentos, mas ressalta que menores prestações garantem preços mais baixos. As 
promoções são determinadas por dois cenários: lançamentos ou estoques altos. Nos dois casos, a 
‘promoção’ citada pelo executivo é um abatimento de preço para o revendedor, que decide se 
repassará o desconto ao consumidor final.  
 
“Essa negociação é feita em parceria com o revendedor também quando ele tem dificuldade para 
vender uma mercadoria, o que chamamos de relacionamento ‘cooperado’. No segundo caso, 
negociamos preços mais baixos para as próximas compras do lojista”, diz. 
Compras 
O responsável pelas compras de matéria-prima da empresa é o diretor de suprimentos Norberto 
Tortorelli. O executivo também entra em cena quando há necessidade de procurar novos 
fornecedores. Mais de 200 empresas, divididas igualmente entre pequeno, médio ou grande porte, 
fornecem matéria-prima para a fabricação dos aparelhos Arno . Segundo Tortorelli, as compras 
são efetuadas em prazos de no máximo 63 dias.  
 
Para garantir segurança e controle sobre a sua produção, a Arno conta com um sistema que 
integra todas as atividades operacionais da companhia e está diretamente ligado com os 
fornecedores de matéria-prima. “Quando um produto é criado e inserido no sistema, este 
automaticamente diz o que precisamos e avisa as indústrias que irão fornecer os itens de base. 
Todos os nossos parceiros estão listados no sistema, e a transação é totalmente virtual, desde a 
produção, finanças, compras, estoque até a distribuição”, explica. Apesar de não saber 
exatamente quanto, Tortorelli garante que a empresa economizou muito com a implantação do 
sistema.  
 
Com sede na cidade de São Paulo, que também abriga três das quatro unidades fabris e o 
depósito central da empresa, a Arno só faz entregas para os lojistas da Grande São Paulo. “Os 
demais vêm buscar os pedidos nas nossas fabricas ou indicam uma transportadora para nós 
mandarmos”, diz . 
 
Além da distribuição no Brasil, a companhia também exporta os seus mais de 70 itens elétricos e 
30 itens da linha de cozinha para todos os países da América do Sul. Mameri diz que as 
exportações já representam 20% do faturamento da empresa, percentual que tente a subir nos 
próximos anos. “Não se trata de uma estratégia da Arno, mas a exportação cresce sem fazermos 
a menor força”, diz.  
 
Concorrência 



Um dos diferenciais da companhia para enfrentar sua principal concorrente, a Walita , segundo 
Mameri, é o design inovador e moderno de suas criações. “Vendemos produtos e serviços, e não 
preço”. Conforme lembra executivo, o apelo da Arno é que os revendedores podem tirar uma 
margem de lucro maior sobre os produtos fabricados pela empresa. “Se a margem do lojista é 
3%, por exemplo, ele ganha apenas R$ 3 de um liquidificador que custa R$ 100 ou pode ganhar 
R$ 9 se custa R$ 300. Se os clientes dele estão dispostos a pagar pela qualidade, o lucro 
certamente será superior”, ressalta.  
 
Em relação ao ano passado, os produtos Arno estão entre 12% e 13% mais caros. Além do custo 
de fabricação, também estão embutidos nos preços dos produtos as despesas da Arno, impostos, 
custos de administração, armazenamento da mercadoria e margem de lucro. 
 
A companhia pertence ao francês Groupe SEB , que faturou 2,3 bilhões de euros em 2003, ou R$ 
8,36 bilhões. Presente em 120 países, o SEB é líder mundial de eletroportáteis, com um portfólio 
de 8 marcas: 4 internacionais ( T-Fal , Rowenta , Moulinex e Krups ) e 3 locais ( Seb , Calor e 
Arno ). 
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